
I PARTE

Fonetica

Na escrita das linguas africanas costuma cada autor adoptar um
alfabeto composto de maior numero de sinais ou letras.

Assim e que adoptam alguns o alfabeto da sua lingua nacional,

dando a todas as letras, na escrita das linguas africanas, os mesmos
valores que elas teem na lingua de cada autor; o que da origem a
uma confusao enorme e facil de calcular no estudo daquelas linguas

(encontrando-se, por exemplo, o mesmo valor fonetico express© pelos

seguintes sinais: nh portugues, n espanhol, git frances, etc.). Outros
caem num sistema inteiramente oposto, inventando, para cada som
ou modificafao fonetica usada em determinada regiao ou mesmo lin-

gua, um sinal especial, quasi sempre facil de substituir, sem grande
prejuizo da clareza e com enorme vantagem da simplicidade e facili-

dade do estudo, por um agrupamento de letras do nosso alfabeto,

usado por quasi todas as nafoes cultas.

A loptamos nos o seguinte, que nos parece mais rasoavel e tem
sido usado ja, com pequenas modificafoes por myitos dos que teem
escrito sobre linguas africanas especialmente sobre as de que trata-

mos aqui:

A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, R, S, T, U, V, X,

Z : e ainda N (t). ,

VOGAIS A, E, I. 0, U.



Atribuimos a caba letra um so valor, que serd mais longo ou
mais breve, conforme as palavras, as regioes ou as linguas, e que
nos apenas excepcionalmente indicaremos por meio dos acentos de
que vamos usar.

E Tem o mesmo valor que em portugues
;
quando, porem, e se-

guido de outra vogal, toma o valor de i.

I e U Sao breves antes de vogal, correspondendo SiO y t w de
alguns autores. Ha, porem, excepcoes, mais abundantes ainda tiO Um-
bundo que no Quimbundo. Serao indicadas com o acento agudo (/).

Q E' sempre gutural, mesmc antes de e ou i.

H E' sempre aspirado. Quando precedido de n forma o grupo
nh com o mesmo valor que em po-tugues, e que preferimos ao gn
frances, ao 721 ou ny de muitos autores, e amda ao n que em alguns
dialetos pode usar-se para a anasalafao do grupo nh, por exemplo
na palavra suaili nhama^ que a nao ser assim, deveria escrever se
nnama. A critica, porem, se pronunciard, sem prejuizo desta obra
que e feita para portugueses.

") Emprega-se com o seu valor natural mesmo antes de e ou ;'.

K Substitue o ^ e o c nos casos em que esta letra teria identicc

valor.

M e M Empregam-se com o mesmo valor que teem em portugue"s.

Quando anasalantes, sao-no da letra seguintc, e nao propriamente da
anterior, pelo que aquela andam sempre juntas.

Emprega-se m antes das labiais; e facultativo o emprego de m
ou 11 antes das labio-dentais ; e emprega-se n antes das restantes.

Quando alguma destas letras houver de ler-se separadamentc da
seguinte, usaremos o apostrofe (') ; fica, porem, entendido que o m
nao se liga senao a alguma das labiais ou labio-dentais, pelo que nao
a separaremos das restantes para evitar confusao.

R E' geralmente brando e prepalatinal ou dental tendo um valor
muito aproximado do d. Em poucas linguas tem o valor do ;- portu-
gues

;
sendo nos de parecer que deve dobrar-se quando nelas tiver o

valor de r forte. Ex.: Xirronga.
S Vale sempre como c, nao sendo por isso necessario dobra-lo,

mesmo entre vogais.

fy Vale sempre como ch, ou como o sh ingles.

Z Vale sempre como na palavra portuguesa «zagal».

R Tem valor gutural, aparecendo de preferencia nas linguas da
Africa Oriental nos termos de origem arabe.

Ha tambem os grupos nh (com valor que tem em portugues,
como ja dissemos), tx, ?nb, mp, mf ou fif, mv ou nv^ nd, ng, nj, ?/;

;

e^ainda : dj, Is, ps, jc^, rs, gh, vh, rh, Ttng, hi, dhl e //;/, estes porem
nao se usam, por desnecessarios, nas linguas de que tratamos.

muitas pessoas do nosso pais, quasi que nao teem emprego nas linguas de que tra-
tamos. Esperamos, todavia aproveita-las em trabalhos ulteriores, pelo que as su-
'"'^"""s desde ja a critica.



Nao existem ditongos propriamente ditos. Existem certos agrupa-

mentos de vogais de valor distinto e que so na pronuncia rdpida se

confundera com ditongos.

Muitas vezes se contraem diversas vogais, dando origem a um
som iguai ao da mais forte ou a um diferente e correspondendo ao

intermedio delas.

Assira

:

AA valendo A Ex.: »iaZa Tpormaala (l<.);vian^e por via ange tU).

a(Ky"fomufun

|K,.

Nota-se no estudo das linguas africanas uma relafao como que de

parentesco mais ou menos proximo entre certas consoantes, de raa-

neira tal que umas por outras se substituem, quer nos vocabulos cor-

respondentes de linguas diterentes, quer nas modificafoes sofridas

por aigumas palavras dentro da mesma lingua. Damos para exerapio

as seguintes

:

P. V M. Ex. : Bantu (Cacongo) —Vanthti (Lunhaneca.) —Mann
(1 n,.undoj.

K -D- L=^-DJ=DZ=TI=-=NG. Ex.: Riisu (Quimbundo)-Z)/is;/
Congolcs)— Z,ns;/ (Umbundo) {\)—Djiisu (Lo\o)—D:{iiu (Brazzaville)

— Tihlo (X\vvonga) —Ngitxo (Ussagara). Kurila da mnriri em Quim-
bundo.

D=J=DJ. Ex. : Kuenda da ngenji ou ngendji em logar de ngen.ii

em Quimbundo.
B.=P. Ex. : Mubika (Quimbundo)— Upika (Uml^undo).

J=Z=T=L=N. Ex.: Jisanje (Quimbundo)- Zzhs;/s?/ (Conge)
— Tihiiku (Xirronga)— o Losanji (Umbundo)— o Nofiifua fLunha-
nheca). Riju (em Loanda e proximidades) — Ri'{u (no interior).

L- D. Ex. : Kuliika da ndiiku em vez de nluku (em quimbundo);
—o kulanda da o ndandu (em umbundo).

L=G. Ex.: Kuliika da nduku em logar de nluku (quimbundo)—
Kulonga da ndonga (umbundo).

_
,

escrito em umbundo. e as

a quem adoptar este livro para estudo, empregarcmos (

_ / indistintamente notando, porem, com o P.^ Leconte que «o / e mais brandc

que em ponugues e aproxima-se algum tanto do r fraco» Antes de i tern o va

lor do r dental.



L=N=R. Ex.: Ngala ou ngara {\imhu'ndo)—Ngana (quimbun-

1 do). Bokola identico a bokona (em quimbundo). Mult identico a muni
(em umbundo).

K=TX=X= S. Ex.; Kima (quimbundo)

—

Txina (umbundo)

—

Xionina ou txionina (Lunda). (O prefix© correspondente a hi em
Xirronga e xi, em Zulo si e em Chuana se). Xitu (quimbundo)

—

Situ

(ambundo). O Kiisola faz o txisola (umbundo).
T=X= TX. Ex.: Kufutika (em hodind.a) ~ Kufuxika ou kufu-

ixika (no interior): derivado de kufuta. ,

H= K ou NK. Ex.: Hama (quimbundo) — ATra/Hd (Congo). Ku-
keniba da uhembi em lugar de iinkembi (umbundo). Kiikata da haxi
em vez de nhaxi (quimbundo).

Z= D. Ex : Ku\ela da ndele em lugar de niele (quimbundo).

Z= V. Ex.: M'?/e:{z/ (quimbundo)— Muevu (noutras linguas, cf.

Chatelain).

R=RJ= X. Ex.: Rrabungo (Xirronga do none) — Rfabungu
(Xirronga cenival)— Xabungu (Xirronga do sul) significa «lancai>.

Empregaremos os seguintes acentos :

(') Acento agiido para indicar a silaba predominante das pala-

vras exdnixulas, as letras longas, e os adjectives determinativos e

pronomes refcridos a segunda pessoa.

(a) Acento circunjlexo indica os adjectivos determinatives e pro-

nomes possessivos da terceira pessoa. Indica tambem as vezes o som
fechado de certas predominates.

(») Apostrofe indica a elisao de letras e algumas contra9oes.

(— ) Til Empregamo-lo excepcionalmente para nasalar vogais.

(v) Acento breve indica que determinada letra e breve, ou qudsi

atona. Tambem o empregaremos excepcionalmente,

(-) Ifen serve para separar os pronomes (prefixes, infixes ou sufi-

xos) des verbos—^.nunca, perem, os prefixes verbals.

Em geral as palavras das linguas africanas (i) sao graves, isto e,

teem o acento predominante na peniiltima silaba; ha, perem, algu-

mas agiidas e outras exdnixulas, que indicaremos per meio do acento

agudo.

(i) Neste irabalho referimo-nos, como nao podia deixar de ser, principalm

ao quimbundo e umbundo.



EXERCfeiOS PflRfl liElTUR^ (i)

(QUmSUNDO)

Maka ma P6telu ni ^dliu v

—E Petelii, o rivulii ria kapa ia iiisu, ri a-ku-bana kiiku, ua-
-ri-te kiie?—Nga-ri-bana kid Joloji kii-ri-liinda.

Nde-kii ua-ri-binge.

PrJa'nhi?
-Pala mama'ndenge Kalolota hdala o fikida ia mukongo.—Iva koko : muku'etit Kalala uakexile mu kiiia mu kitjikula o ri-

bitu ria xilu, ua-ri-vunda boxi, uabiilu o ngalafa ia petolorio, to

iia-ri-kiiama . Ngaloia kiiidala miien'eki mu Siitika ; ngambata boba
o miikanda ua kimbanda: o mu'ngoloxi ngondo{uela ni Joloji, ngi-
-mu-ambela kitma a-ku-bane-nariit.

—Kiri?—Kiri nuiene, Jiiliu, xikana-ndkiii

.

—Aluka-:{e, kiiata kiliinji

!

CORDEIRO DA MATA— «Cart. Raclonal».

Ulonga ua P^tulu la ])uliu

— A Petiilu, e rivulu rina ritekara kilu ri a-kii-ihile sekiilo (2)
likasi-pi ?

— Nda-ri-etxia ale ku Njolosi a-ri-osoleka.
— Kuende k'o-ri-lombe.
— O-ri-ringa'nhe ?

— Otxio pahdi Kalolota atale-mo txisetahdi ixi'ukongo.
— levelela handi : numetu Kalala o kuikida epito ri'o ndjo iiaita,

uatekula ngalafa i'o potoldrio, ia uai-ivalula. Okariie ngenda
k'ondjo ia tximbanda ; ndambata apa o miikanda: k'ekumbi ndaka-
sapiiile Njolosi otxio a-ku-rihe.

Otxiri ?

Otxiri muele. A Jiiliu, sikembe.
— Otxio muele, lunguka !

P. D. VIEIRA — «ABC>> dos VImbundos.

(i) Na transcricao destes trechos, que sao a tradufao de o «6 Pedro, que e
do livro da capa verde» de Joao de Deus, apenas os acomodamos ao sistema de
onografia que adoptamos, nada mais neles modificando.

(2) Era prefer!vel kuku (avo).
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